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Vážení přátelé, 

 

předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení 

VOŽEKOVO sdružení za rok 2011. Toto sdružení vzniklo v srpnu 

2010 v Košticích. Výroční zpráva Vám poskytne ucelené údaje o 

naší činnosti, o našich aktivitách a informace o hospodaření. 

Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují. 

 

Mgr. Anna Skalská 

předsedkyně sdružení 
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1. Úvod 
 

 

Občanské sdruţení VOŢEKOVO sdruţení vzniklo spojením prvních slabik všech obcí 

spadajících pod obec Koštice, tedy Vojničky, Ţelevice, Koštice a Vojnice. Sdruţení 

chce vytvořit novodobou tradici spočívající ve vzájemné spolupráci občanů všech 

jmenovaných obcí.  

Duchovní a architektonická hodnota kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích 

vede současníky ke snaze o zachování této kulturní památky – jediné dominanty obce a 

okolí. Jeho záchrana je hlavní motivací vzniku občanského sdruţení VOŢEKOVO 

sdruţení.  

 

 

2. Základní informace 
 

Název sdruţení:    VOŢEKOVO sdruţení 

Sídlo sdruţení:    Koštice 26, PSČ 439 21 

Identifikační číslo:   22858814 

Číslo účtu:     239402888/0300 

Právní forma organizace:   občanské sdruţení 

Statutární orgán:    shromáţdění členů, výbor sdruţení 

      předsedkyně – Mgr. Anna Skalská 

místopředseda – Mgr. Petra Karfíková 

hospodářka – Irena Hellerová 

      předseda dozorčí rady – Jarmila Zelonková 

Vznik organizace:    18. 8. 2010 

Číslo a místo registrace:   č.j. VS/1–1/80 965/10-R, Ministerstvo vnitra 

ČR 

 

3. Naše poslání a cíl 

 
Posláním a cílem občanského sdruţení VOŢEKOVO sdruţení je  

 záchrana, oprava a údrţba kulturní památky kostela sv. Antonína Paduánského 

v Košticích       

(okres Louny), včetně jeho okolí,  



 při záchraně a opravě kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích úzce 

spolupracovat     

  s představitelem libochovické farnosti, litoměřické diecéze a členy zastupitelstva 

obce Koštice, 

 propagace této kulturní památky,  

 údrţba, oprava a ochrana dalších památek kulturního dědictví v Košticích a 

přilehlých obcí,  

 ochrana okolní přírody, cest, krajiny a kulturních hodnot Koštic a přilehlých obcí, 

 ochrana ţivotního prostředí,                                                                                                                 

 pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích, ekologických a sportovních akcí 

v Košticích       

  a přilehlých obcí, 

 podpora cestovního ruchu. 

 

 

   4. Kontakty 
 

VOŢEKOVO sdruţení 

Koštice 26 

439 21  Koštice 

www.mesta.obce.cz/kostice 

Mgr. Anna Skalská  a.skalska@seznam.cz   tel.: 777 842882 

Mgr. Petra Karfíková  karfikova.petra@seznam.cz  tel.: 605 592755 

Irena Hellerová  kosticehellerova1@seznam.cz tel.: 728 157600 

 

 

 

 

   5. Spolupráce s ostatními subjekty 

 
Občanské sdruţení spolupracuje s ostatními subjekty v obci a okolí: 

Obec Koštice 

Farnost Libochovice 

TJ Sokol Koštice 

Myslivecké sdruţení Ţejdlička 

Sbor dobrovolných hasičů Koštice 

    

http://www.mesta.obce.cz/kostice
mailto:a.skalska@seznam.cz
mailto:karfikova.petra@seznam.cz
mailto:kosticehellerova1@seznam.cz


 5. Kalendář akcí v roce 2011, účast v projektech 
V roce 2011 se členové VOŢEKOVA sdruţení podíleli na těchto akcích a aktivitách: 

Leden 
Tříkrálová sbírka se uskutečnila ve dnech 8. a 9. ledna 2011. Děti obešly postupně všechny 

naše obce. Při sbírce se vybralo 5 005,- Kč, tyto prostředky budou pouţity na opravu kostela a 

na nákup a instalaci ptačích budek. 

Únor 
V neděli 20. února 2011 se uskutečnilo na sále setkání zájemců o výrobu ptačích budek. 

Materiál byl předem připraven (poděkování patří panu Noţičkovi), takţe zájemci jen bušili a 

bušili a bušili. Setkání vedl mladý ornitolog pan Vaník, který krátce vyprávěl o ţivotě ptáků 

v okolí naší obce. Podařilo se vyrobit 10 kusů ptačích budek, které jsme společně s dětmi – 

výrobci následně rozmístili po ostrově a v parku.  

Poprvé se uskutečníl ples VOŢEKOVA sdruţení. Akce byla 

povedená - podařilo se získat mimořádně bohatou tombolu, jejíţ 

výtěţek byl vyuţit při opravných pracech na statickém zajištění 

koštického kostela. 

 

Březen 
V neděli 20. března 2011 v odpoledních hodinách byly 

naistalovány ptačí budky, které děti společně se svými pomocníky 

– rodiči před 14 dny vyrobily. Celkem se po Košticích rozvěšovalo 

10 budek, děti samy si určily, kam se která budka zavěsí.  

 

Duben 
V pátek 22. dubna 2011 se uskutečnila v Košticích velikonoční dílna. Zájemci se učili zdobit 

velikonoční perníčky a barvit vajíčka 

voskovou technikou. Akce byla součástí 

projektu Rok na vsi a byla 

spolufinancována Ústeckým krajem. 

V sobotu 23. dubna 2011 se v Košticích 

konal jiţ tradičně velikonoční karneval 

pro děti, na který se sjíţdějí děti ze 

širokého okolí. Děti za drobné odměny 

soutěţily, tancovaly, hrály různé hry – vše 

pod vedením dvou klaunů (paní Skalské a 

paní Karfíkové). Drobné sladkosti vyhrály 

také všechny děti v maškarní masce. Akce 

byla součástí projektu Rok na vsi a byla 

spolufinancována Ústeckým krajem. 

 

V sobotu 30. dubna se jiţ tradičně pálí 

čarodějnice, ale v letošním roce nám moc 

nepřálo počasí. Ještě v době, kdy měl jít průvod čarodějnic, pršelo, a tak byla nakonec celá 

akce odloţena na druhý den – tedy neděli. V průvodu se nakonec sešlo 21 malých i 

velkých čarodějnic.  

 

 



Květen 
Neděle 1. května byla v Košticích ve znamení celostátní akce Vítání ptačího zpěvu. Naši obec 

navštívili mladí ornitologové z Bíliny a velice zajímavým způsobem předali různé informace 

o zpěvném ptactvu. Nejprve zájemci procházkou prošli ostrov u Ohře, místní park a potom 

zamířili po silnici na Vojnice. Cestou slyšeli různé druhy ptáků a za pomoci odborníků se je 

snaţili rozeznat. Závěr přírodovědné procházky byl neuvěřitelně zajímavý. Byli jsme svědky 

ukázky odchytu ptáků a jejich krouţkování. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět slavíka nebo 

pěnkavu…ale hlavně nádherného a neobvyklého krutihlava. 

I nedělní odpoledne bylo věnováno přírodě – nejprve členové 

Mysliveckého sdruţení Ţejdlička (pan Štýbr a pan Horáček) 

předvedli ukázky výcviku psů, potom následovalo představení 

věnované dravcům a sokolničení. V průběhu odpoledne mohly 

zájemci z řad dětí vyplnit soutěţní kvíz, za který získaly 

drobné odměny. 

Akce byla podpořena firmou Provident.  

 

V sobotu 14. května se ve Vojničkách sešlo 18 občanů, aby pomohli s realizací projektu 

Rybník va Vojničkách, na který získalo finanční podporu od T- mobile občanské sdruţení 

VOŢEKOVO sdruţení. Cílem projektu je 

oprava přítoku a odtoku rybníka – to uţ je za 

(vydatné pomoci pana Kubáče a pracovníků 

obce) opraveno, upravovalo se také okolí 

rybníka. 

V sobotu 28. 5. 2011 se ve Vojničkách 

uskutečnila další brigáda občanů na úpravu 

okolí místního rybníka.  Prováděly se 

dokončovací práce – vysazovala zeleň, 

zabudovaly se lavičky, vysela tráva. No a večer 

se místní sešli u malého táboráku, na kterém se 

nejprve spálily staré větve a nepořádek 

z průřezu zeleně a potom opekly vuřty. Rybník 

byl také zarybněn. Projekt byl financován 

firmou T–mobile, prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu Labe. 

V pátek 27. 5. 2011 ve 22 hodin se po dlouhé době 

rozezvučel kostelní zvon v koštickém kostelíku. Ten je z 

důvodu narušené statiky uţ několik let pro veřejnost uzavřen. 

Před kostelem se sešli místní občané, aby podpořili aktivity 

spojené s rekonstrukcí objektu. Celostátní akce Noc kostelů 

byla provázena bohatým programem: několik skladeb zahrál 

Severočeský hornový kvartet a potom vystoupil smíšený 

pěvecký sbor Melodie z Libochovic, ve kterém zpívá také 

několik místních občanů. 

Návštěvníci se podívali krátce do kostela a obdivovali jeho 

zachovalost a krásu. Snad se podaří tento malý vesnický 



kostelík zachránit! Členové VOŢEKOVO sdruţení se pro jeho záchranu velni angaţují. 

Získali finanční podporu Ústeckého kraje a nyní hledají sponzory na dofinancování 1. etapy 

záchrany  - statického zajištění objektu. Koncert v Košticích v rámci akce Noc kostelů byl 

finančně podpořen firmou Provident. 

 

Červen 
Kostel v Košticích je zasvěcen sv. Antonínu  Paduánskému, proto se během víkendu 18. - 

19. června konala koštická pouť. Byl připraven bohatý program, během kterého si přišly na 

své  

všechny generace - téměř dvě hodiny bavili přítomné kouzelník a jeho host - zpěvačka 

Miluška Voborníková, děti tvořily ve výtvarné dílně a zvídaví přítomní si mohli v 

mobilním muzeu vyzkoušet jízdu na historických kolech či jiných vozítkách. Od 18 hodin 

začalo další představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu, večer se rozpoudila 

taneční zábava s místní kapelou Paťáci. 

 

Neděle byla zasvěcena sportování - dopoledne si zasoutěţili otcové s dětmi v rámci oslavy 

Dne otců, pak uţ se hrál fotbal - ţáci si zahráli poslední zápas sezony, následoval mírně 

nerovný boj ţen proti muţům - dvojnásobek ţen nakonec zcela přesvědčivě vyhrál nad 

muţi, i kdyţ ţeny občas vyuţily své zbraně a nedrţely se příliš pravidel.  

 

 

Červenec 
Pouť ve Vojničkách byla ve znamení dokončení projektu Rybník ve Vojničkách. 

V průběhu programu byl upravený prostor a rybník slavnostně předán do uţívání místním 

občanům. Členky VOŢEKOVA sdruţení připravily zábavně – soutěţní program pro děti. 

 

 

Srpen 
V neděli 14. srpna se na ostrově v Košticích uskutečnil další open turnaj v kuličkách. Do 

Koštic se sjeli kuličkáři z celých Čech, nechyběl ani mistr světa a mistr ČR. Akce byla 

spolufinancována Ústeckým krajem v rámci projektu Rok na vsi. 

Rybářské závody 

  

 

Září  
Posvícení v Ţelevicích bylo spojeno s domácími zabíjačkovými hody, naše členky opět 

připravily 

odpolední program pro děti i dospělé. 

 

 

 

Říjen  
Charitativní sbírka ošacení, hraček a domácích potřeb. Všechny shromáţděné věci byly 

předány Diakonii Broumov. 

5. ročník nočního pochodu pod Házmburk byl zakončen velkolepým programem skupiny 

historického šermu Lepus. Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem a firmou 

Provident. 

 



Listopad  
V úterý 1. listopadu 2011 se uskutečnila Dušičková slavnost v Košticích. Na programu byl 

koncert Dvořákových písní (Moravské dvojzpěvy a Biblické písně). Před budovou 

obecního úřadu jsme s dětmi vytvářeli světelné obrazy z hořících svíček. Bylo pěkné 

počasí, vítr nefoukal, takţe vznikly nádherně osvícené obrysy. Potom jsme se vydali 

s lampiony v průvodu po obci, poloţili jsme květiny u Pomníku padlých a došli aţ k Ohři. 

Zde jsme spouštěli vodní lampiony. Akce byla spolufinancována firmou Provident. 

 

Kaţdoročně obec Koštice a sdruţení Voţekovo pořádá ochutnávkové 

dny, v sobotu 12. listopadu byl Den kynutého těsta.   

Dne 16. 11. 2011 se konal v Košticích Den poezie. Členky sdruţení 

Voţekovo připomněly přítomným Světový den poezie a dvousté 

výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Kombinovaný večer pobavil i 

vzdělal.… 

 

  

 

Prosinec – spolupodíleli jsme se na Mikulášské nadílce, všech adventních nedělích a 

společném zpívání koled ve vojnické kapli a koštickém 

kostele. 

 

 Koštický vánoční jarmark se konal tradičně o třetí 

adventní neděli 11. 12. 2011 v místním kulturním 

domě. Rozmanitá nabídka tradičního vánočního zboţí 

byla doplňkem bohatého kulturního programu. 

Odpoledne zahájily koledy v podání dětí Základní a 

mateřské školy v Košticích, které uvedly výstavu svých 

prací, poté vystoupily malé maţoretky. Předsedkyně 

Voţekova sdruţení Anna Skalská seznámila přítomné s 

dokočením prací na statickém zajištění kostela sv. Antonína a poděkovala za příspěvky 

občanům. 

Staročeské perníky z dřevěných forem tvaroval a 

pekl perníkář pan Ajksner z lounského Oblastního 

muzea, děti zcela zaujaly výtvarné dílny vedené 

členkami Voţekova sdruţení - výroba svícnů, 

zdobení vánočních perníčků a ozdob z přírodnin.  

Hlavním tahákem dne byla výstava čajových a 

kávových servisů ze zdrojů místních domácností, 

doplněná starými pohledy a vánočními fotografiemi 

a zimními krajinkami ze slaného těsta. Vybavení 

staré kuchyně bylo olemováno několika různě 

zdobenými vánočními stromky. Více neţ třiceti 

betlémům, proloţených  pohledy Josef Lady, 

kraloval betlém z koštického kostela, slaměná Svatá 

rodina zapůjčená Ing. Břečkovou z Klapého a hlavně mechanický betlém s patnácti různě se 



pohybujícími figurkami, vytvořený speciálně pro tuto příleţitost panem antonínem Jarošem. 

Neubývající fronta návštěvníků sledovala pohyby všech postav a vţdy vydechla překvapením, 

kdyţ se z lesíka vynořilo procesí deseti oveček s beranem, psem a ovčákem a zmizelo v 

protilehlém hájku. Unikátní strojovnu mohli přítomní pozorovat v okénku pod betlémem 

 

 

6. Projekty 
Rybník ve Vojnicích – oprava přítoku a odtoku, úprava okolí rybníka (spolufinancováno 

Ústeckou komunitní nadací) 

Rok na vsi – celoroční průřez činnosti dětí a mládeţe (spolufinancováno Ústaeckým 

krajem a Obcí Koštice) 

Statické zajištění kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích – 1. etapa 

(spolufinancováno Ústeckým krajem, Obcí Koštice, sponzory a veřejnou sbírkou mezi 

občany) 

 

 

Podané žádosti: 

Kostel (získáno 50 000,- Kč od Purkyňovy nadace) 

Vesnické minimuzeum (získáno 49 500,-Kč od firmy T Mobile) 

Statické zajištění kostela – 2. etapa (ţádáno o 750 000,- Kč na statické zajištění zdí a 

výměnu nosného trámu) 

 

 

 

7. Ekonomické údaje (k 31.1. 2011) 
účet   82 496,- 

pokladna  2 064,- 

sbírkový účet   37 317,- 

   

4. 1. 2012  uhrazeno 70 000,- obci Koštice (dluh z předfinancování kostela). 

 

Náklady - výdaje     

materiál 29 482  Projekt Rybník ve Vojničkách 

služby 27 725   

mzdové náklady 7 503  Práce v souvislosti s projektem Rybník ve Vojničkách 

ost.služby, poplatky 1 665   

      

celkem 66 375 z toho 54 000,-   oprava rybníka Vojničky 

      

zúčtování rybníka -54 000 náklady příštích období účtováno r. 2010 

      

oprava kostela 583 490   

      

celkem 5xx 595 865   

      

náklady př.období 50 000 minimuzeum 

celkem náklady 64 5865   

   



   Výnosy - příjmy     

vstupné 16 400   

př. vl.činnost 25 000 Co nás baví 

čl.příspěvky 800   

dotace kraj 280 000 kostel 

dotace T Mobile 49 500 minimuzeum 

dotace obecní úřad 12 000 rybník 

dotace obecní úřad 230 000 kostel 

úroky 174   

      

celkem výnosy 613 874   

   

   

   výnosy - náklady  -31 991  Včetně nákladů příštího období 

  18 009  Běžný výsledek 

    

Daňové přiznání občanského sdruţení VOŢEKOVO za rok 2011 (tedy od ledna do 

prosince) bude podáno  

do konce března 2012. 

Finanční uzávěrku zpracovala Irena Hellerová. 

Výroční zprávu sestavila Mgr. Anna Skalská. 

 

Tato výroční zpráva je pro běţné prezenční a informační účely distribuována bez 

kompletní roční účetní závěrky. Kompletní verze této výroční zprávy včetně zmiňované 

přílohy je uloţena v sídle občanského sdruţení Koštice 26.  

 

Výroční zpráva včetně účetní závěrky byla schválena shromáţděním členů dne 8. března 

2012. 


